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োরোর তাওো ভঙ্গ করবল লক তাওোর রাস্তা 

একদম েন্ধ হবয়্ যায়্? 

প্রশ্নঃ   

এক সময়্ আলম অবনক অশ্লীল কাবজ ললপ্ত লিলাম। োরোর তাওো 

করতাম, লকন্তু আোর একই কাজ করতাম। একলদন েললাম, আল্লাহ! 

আলম যলদ আবরকোর এ কাবজ ললপ্ত হই তাহবল তলুম আমাবক লিরস্থায়্ী 

জাহান্নামী োলনবয়্ লদবয়্া। আমাবক লিরস্থায়্ী পথভ্রষ্ট োলনবয়্ লদবয়্া। লকন্তু 

তারপরও আলম তাওো ভঙ্গ কবর সসই কাবজ আোর ললপ্ত হই। এখন 

আমার জানার লেষয়্ হবলা, আলম লক আসবলই লিরস্থায়্ী পথভ্রষ্ট হবয়্ 

সগলি? আমার লক লিবর আসার সকাবনা পথ সনই?  

প্রশ্নকারী- আব্দুল্লাহ আল-কালি    

উত্তরঃ 

اهلل الرحمن الرحيم بسم  
সকল প্রকাবরর গুনাহ ও অশ্লীলতা সথবক সেেঁবি থাকা একজন 

মুসলমাবনর জনয জরুরী। লকন্তু শয়্তাবনর স ােঁকায়্ পবে সকউ যলদ 

সকাবনা গুনাহ ো অশ্লীল কাবজ ললপ্ত হয়্, তাহবল তার জনয আেশযক 

হবলা, সবঙ্গ সবঙ্গ ললিত হবয়্ তাওো করা এেং ভলেষযবত এমন গুনাহ 

ও অশ্লীল কাবজ ললপ্ত না হওয়্ার প্রলতজ্ঞা করা। এরপরও যলদ 

শয়্তাবনর স ােঁকায়্ পবে োরোর এমন গুনাহ হবত থাবক, তাহবলও 

প্রবতযকোর সবঙ্গ সবঙ্গ তাওো কবর উক্ত গুনাহ িাোর লসদ্ধান্ত লনবত 

হবে। কখবনা লনরাশ হওয়্া যাবে না। আল্লাহ োন্দাবক তােঁর রহমত সথবক 

লনরাশ হবত লনবষ  কবরবিন। 

আল্লাহ তাআলা েবলন, 

িাতওয়্া নাম্বার:288                    প্রকাশকালঃ05-10-২০২2 ইং 
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ِ إَِلَ الَْقْوُم  َوَل  ِ إِنََُه َل َيْيأَُس ِمْن َرْوِح اّلَلَ َتْيأَُسوا ِمْن َرْوِح اّلَلَ
 87يوسف –الْكَاِفُروَن. 

“সতামরা আল্লাহর রহমত হবত লনরাশ হবয়্া না। সজবন সরবখা 

আল্লাহর রহমত সথবক সকেল কালির সম্প্রদায়্ই লনরাশ হয়্।” -সূরা 

ইউসুি (১২) : ৮৭ 

অনয আয়্াবত আল্লাহ তায়্ালা েবলন, 

ِ  قُْل  َيا ِعَباِدَي الََِذيَن أَْسَرفُوا عَََل أَْنُفِسِهْم َل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اّلَلَ
ِحيُم.  ُنوَب َجِميًعا إِنََُه ُهَو الَْغُفوُر الَرَ َ َيْغِفُر الَذُ  53الزمر –إَِنَ اّلَلَ

“আপলন েবল লদন, সহ আমার োন্দাগণ! যারা লনবজর উপর 

সীমালঙ্ঘন কবরবিা, সতামরা আল্লাহর রহমত সথবক লনরাশ হবয়্া না। 

লনশ্চয়্ আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা কবরন। লনশ্চয়্ লতলন অলত ক্ষমাশীল, 

পরম দয়্ালু।” -সূরা যুমার (৩৯) : ৫৩  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম েবলন, 

َُتَ َباَرَكََوتَ َعاََل:َََيَاْبَنَآَدَمَِإنهَكََماََدَعْوَتِِنََوَرَجْوَتِِنََغَفْرُتََلَكََعَلىََماَََقَالََ اَّلله
َُُثهَاْستَ ْغَفْرَتِِنَ َماِء َالسه ََعَناَن َُذنُوُبَك َبَ َلَغْت ََلْو َآَدَم َاْبَن َََي َُأََبِل، ََواَل َِفيَك َكاَن

ََيََ َأََُبِل، ََواَل ََلَك، َُُثَهابَََْغَفْرُت ََخطَاََي َاأَلْرِض َبُِقرَاِب َتِِن َأَتَ ي ْ ََلْو َِإنهَك َآَدَم َن
َ ََغرِيٌب. ََحَسٌن ََحِديٌث ََهَذا ََمْغِفَرًة. َبُِقَراِِبَا ُتَك َألَتَ ي ْ ًئا ََشي ْ َِب َُتْشرُِك َاَل -َلِقيَتِِن

3540َ(،َالرقم:5َ/440َسننَالرتمذيَتَبشارَ)
“আল্লাহ তায়্ালা ইরশাদ কবরন, সহ আদম সন্তান! যতক্ষণ তুলম 

আমার কাবি সদায়্া করবত থাকবে, আমার কাবি আশা করবত থাকবে, 
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আলম সতামাবক ক্ষমা করবত থাকবো; সতামার গুনাহ যবতাই সহাক। 

কাবরা পবরায়্া করবো না। সহ আদম সন্তান! যলদ সতামার গুনাহ 

আসমান সমানও হয়্, তারপর তুলম আমার কাবি ক্ষমা িাও, আলম 

সতামাবক ক্ষমা কবর লদবো। কাবরা পবরায়্া করবো না। সহ আদম সন্তান! 

যলদ তুলম যলমন ভরা গুনাহ লনবয়্ তাওো কর, তারপর আমার সবঙ্গ 

সকাবনা লকি ুশরীক না কবর আমার সামবন উপলস্থত হও; আলম যলমন 

ভরা ক্ষমা লনবয়্ সতামার সামবন হালজর হবো।” -জাবম লতরলমযী: 

৩৫৪০  

অনয একলি হাদীবস এবসবি,  

َيفََعن َكان (َ َقال َسلم َو َعليه َهللا َصلى َالنيب َعن :َ َعنه َهللا َرضي َسعيد أِب
َفسألهَ َراهبا َفأتى َيسأل َخرج َُث َإنساان َوتسعني َتسعة َقتل َرجل َإسرائيل بِن

َقريةََ َائت َرجل َله َفقال َيسأل َفجعل َفقتله .َ َال َقال َ؟ َتوبة َمن َهل َله فقال
َم َفيه َفاختصمت َحنوها َبصدره َفناء َاملوت َفأدركه َوكذا الرمحةََئكةالكذا

َأنَ َهذه َإَل َهللا َوأوحى َتقرِب َأن َهذه َإَل َهللا َفأوحى َالعذاب ومالئكة
َصحيحَ .)َ َله َفغفر َبشرب َأقرب َهذه َإَل َفوجد َبينهما َما َقيسوا َوقال تباعدي

َكثري(َ) 3283َ(،َالرقم:3َ/1280َالبخاريَ)دارَابن
“আেু সাঈদ (রালয)-এর সূবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 

ওয়্াসাল্লাম সথবক েলণিত, লতলন েবলন, েলন ইসরাইবলর এক েযলক্ত 

লিবলা, সয লনরানব্বইিা খুন কবরলিবলা। তারপর (একলদন সস অনতুপ্ত 

হবয়্ তাওোর জনয েে আবলবমর সখােঁবজ) সের হবলা। একজন পালির 

(সন্ধান সপবয়্ তার) কাবি এবস লজবজ্ঞস করবলা, (আমার) তাওোর 

সকাবনা সুবযাগ আবি লক? পালি উত্তর লদবলা, না (সতামার তাওোর 
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সকাবনা সুবযাগ সনই)। সলাকলি তখন তাবকও খনু কবর সিলবলা (এেং 

একশ হতযা পূণি করবলা)। তারপর আোরও (েে আবলবমর) সন্ধাবন 

সের হবলা। এক আবলবমর সন্ধান সপবলা এেং ওই আবলম তাবক 

েলবলা, (সক সতামার তাওোর পবথ ো া হবয়্ দােঁোবত পাবর?) তুলম 

ওমুক গ্রাবম িবল যাও (সসখাবন লকিু সনককার সলাক আবি, যারা 

আল্লাহর ইোদত কবর। তুলমও তাবদর সবঙ্গ আল্লাহর ইোদত করবত 

থাবকা। সতামার আবগর এলাকায়্ আর লিবর সযবয়্া না। সসলি মন্দ 

এলাকা। এ কথা শুবন সলাকলি ওই এলাকার লদবক রওনা হবলা)। লকন্তু 

(পলথমব য) তার মতৃুয উপলস্থত হবয়্ সগবলা। (মমুূষুি অেস্থায়্) সলাকলি 

েুবক ভর লদবয়্ (সকাবনামবত) ওই গ্রামলির লদবক সামানয অগ্রসর হবলা 

(এেং ওই অেস্থায়্ই মারা সগবলা)। (মৃতুযর পর) তাবক লনবয়্ রহমবতর 

সিবরশতা ও আযাবের সিবরশতাবদর মাবে লেোদ শুরু হবলা। তখন 

আল্লাহ তায়্ালা এই (সনক) অঞ্চবলর ভূলমবক আবদশ লদবলন, ‘তুলম 

লনকিেতিী হবয়্ যাও’; আর এই অঞ্চবলর ভূলমবক আবদশ লদবলন, 

‘তুলম দবূর সবর যাও’। তারপর (সিবরশতাবদর উভয়্ দলবক) 

েলবলন, এোর সতামরা দুই লদবকর ভূলম সমবপ সদবখা। সদখা সগবলা 

সলাকলি ওই (সনক) এলাকালির লদবক এক লেঘত সেলশ এলগবয়্। িবল 

তাবক ক্ষমা কবর সদওয়্া হবলা।” –সহীহ েুখারী: ৩২৮৩   

সুতরাং োন্দা যতক্ষণ লশরক মুক্ত থাকবে, ততক্ষণ তার তাওোর পথ 

েন্ধ হওয়্ার সকাবনা অেকাশ সনই। 

“আমাবক লিরস্থায়্ী জাহান্নামী োলনবয়্ লদবয়্া, আমাবক লিরস্থায়্ী পথভ্রষ্ট 

োলনবয়্ লদবয়্া” এমন কথা েলা আপনার জনয একদমই লিক হয়্লন। 

লনবজর লেরুবদ্ধ এমন েদবদায়্া করা অবনক েে গুনাহ। অনলতলেলবম্ব এ 

সথবকও তওো করা জরুরী। তবে এ কথার দ্বারা এেং পরেতিীবত তাওো 
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ভবঙ্গর দ্বারা আপলন লিরস্থায়্ী পথভ্রষ্ট ো জাহান্নামী হবয়্ যানলন। আপনার 

উলিত আল্লাহর রহমত সথবক লনরাশ না হবয়্ েরং পুনরায়্ তাওো করা। 

আল্লাহর দরোবর কান্নাকালি কবর ক্ষমা িাওয়্া। ভলেষযবত সে  রবনর 

গুনাহ সথবক লেরত থাকার দৃঢ় প্রলতজ্ঞা করা এেং তার উপর অলেিল 

থাকার সেিাত্মক সিষ্টা করা। কখনও আোর গুনাহ হবয়্ সগবল সবঙ্গ সবঙ্গ 

তাওো করা। লনবজর লেরুবদ্ধ সকাবনা েদবদায়্া না করা।  

পাশাপালশ সকল িরয আদাবয়্র সবঙ্গ সবঙ্গ সদায়্া, লকি ুনিল আমল ও 

কুরআন লতলাওয়্াবতর প্রলত গুরুত্বাবরাপ করা। অল ক পলরমাবণ মতু্তাকী 

পরবহযগার আবলম-ওলামা ও সনককার েযলক্তবদর সালন্ন য গ্রহণ করা 

এেং লনবজর এজাতীয়্ সমসযাগুবলা উপস্থাপন কবর সকাবনা লেজ্ঞ 

পরবহযগার আবলবমর পরামশি লনবয়্ জীেন যাপন করা। আশা কলর 

তাবত আল্লাহ তাআলা আপনাবক গুনাহমুক্ত থাকার তাওিীক লদবেন 

এেং সহজ কবর লদবেন ইনশাআল্লাহ।  

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলিয়্া আনহু) 

২৭-০২-১৪৪৪ লহ. 

২৪-০৯-২০২২ ঈ. 


